
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 9 april 2013 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College 

onderwerp   : Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2013 

Portefeuillehouder : Cees Roem  

Inlichtingen bij  : Dimitri Druiven / 269 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in raad van 28 maart 2013 

door wethouder Cees Roem. 
 
Kernboodschap  
Achterliggende vraag: uw raad heeft gevraagd om een verdere uitsplitsing van de kosten 
behorende bij het “kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2013”. 
 
Toezegging: aan uw raad is toegezegd dat een nadere uitsplitsing van het kostenbesluit 
wordt geleverd voorafgaand aan de behandeling in de raadsvergadering van 18 april 2013. 
 
Toelichting 
De parkeerbelasting is een belasting die direct wordt voldaan bij het doen van aangifte. De 
aangifte is in dit geval het ontrekken van een parkeerbiljet uit de parkeerautomaat. De 
naheffingsaanslag geeft de mogelijkheid om alsnog belasting te heffen van iemand die niet 
aan de aangifteverplichting heeft voldaan. Hierbij heeft de wetgever de mogelijkheid gegeven 
om naast de verschuldigde belasting ook de kosten door te berekenen die door de gemeente 
worden gemaakt om de naheffing uit te voeren. Omdat het expliciet om een naheffing gaat 
kan dit niet worden bestempeld als boete. 
 
Het voorliggende besluit heeft betrekking op de gemeentelijke kosten die worden betrokken 
in de berekening van het tarief voor de naheffingsaanslag. Het kostenbesluit dient als 
onderbouwing van het tarief voor de naheffingsaanslag zoals dit is vastgesteld in de 
Verordening parkeerbelastingen 2013.  
 
Het  kostenbesluit van de naheffingsaanslagen wordt conform art. 2 lid 1 en 2 van het Besluit 
gemeentelijke Parkeerbelasting opgesteld. In dit besluit is gelimiteerd bepaald welke kosten 
mogen worden berekend. 
 
Directe kosten; 
Ten behoeve van het toezicht op hiertoe aangewezen gebieden waar betaald parkeren 
verplicht is wordt door gemeente Bergen een externe organisatie ingehuurd. Deze verzorgt 
zowel het opleggen als de inning van de naheffingsaanslagen. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn worden als directe kosten opgenomen in de kostenonderbouwing. Voor de 



kosten die voortvloeien uit ingediende bezwaarschriften wordt een correctie toegepast, deze 
zijn dus niet in de kostenonderbouwing opgenomen. 
 
Organisatie kosten; 
Gemeente Bergen hanteert het systeem van kostenplaatsen welke via verdeelsleutels over 
de diverse kostendragers/producten verdeeld worden. Ten behoeve van het opleggen van 
naheffingsaanslagen voeren een drietal afdelingen werkzaamheden uit. Van deze afdelingen 
zijn in de kostenonderbouwing vanuit de begroting de salarislasten en (tot max. 50% van de 
salarislasten) de overhead. Hieruit is per afdeling een uurtarief berekend. Voor elke afdeling 
is vanuit ervaringscijfers de tijd bepaald van de werkzaamheden die als gevolg van de  
naheffingsaanslagen uitgevoerd worden. Hieruit vloeit een kostenbedrag voort. Tevens 
worden er nog specifieke huisvestingskosten t.b.v. de medewerkers van de ingehuurde 
externe organisatie in de kostenonderbouwing meegenomen. 
De totale kosten worden gedeeld door het geraamde aantal naheffingsaanslagen waaruit de 
kostprijs per naheffing volgt. 
 
Uitsplitsing onderbouwing naheffingsaanslagen 2012 en 2013

2012 2013
a.1 PCH; uren opleggen naheffingsaanslagen 185.400            185.400            
a.2 PCH; uren m.b.t. rapportage en administratieve verwerking 66.882               66.882               
a.3 PCH; huur kantoorruimte en garagebox 26.897               37.458               
a. Vaste informatieverwerkingskosten 279.179            289.740            

b.1 PCH; invordering naheffingsaanslagen 64.212               75.631               
b. Variabele informatieverwerkingskosten 64.212               75.631              

c. Kosten van afschrijving en interest 5.727                 6.500                
d. Personeelskosten 61.524               61.697              
e. Overheadkosten 24.347               23.625              

Totaal   € 434.989            Totaal   € 457.193            

Toelichting:
c. + d. + e. Dit betreffen salariskosten en overhead van de interne organisatie (Publieksdiensten, Administratie en BOR)

voor o.a. informatieverstrekking, afhandeling klachten inwoners en contacten met PCH
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